
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

                                                                                                                  

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM  

 

08.03.2022 

 

Për: “ZDRAVO” SHPK  

Adresa Lagjja Xhevdet Nepravishta, Ish godina e plastmasit , Lushnje. 

 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur mbi kufirin e larte monetar” me disa operatorë 

ekonomikë ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me objekt: “Blerje artikuj ushqimorë”, e 

ndarë në 7 (shtatë) Lote, me fond limit : 1,061,007,405 (një miliard e gjashtëdhjetë e një milion 

e shtatë mijë e katërqind e pesë) Lekë (pa TVSH) ose  8,815,282.53 (tetë milion e tetëqind e 

pesëmbëdhjetë mijë e dyqind e tetëdhjetë e dy pikë pesëdhjetë e tre) Euro pa TVSH. Kursi i 

këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë datë 29.12.2021 është 120.36 lekë), me nr  reference të 

procedurës kryesore REF-16642-12-29-2021, ne lidhje me: 

 

Lotin 4 "Ushqime Koloniale" me afat të marrëveshjes kuadër 24(njëzetë e katër) muaj, me fond 

të marëveshjes kuadër 162,774,376 (njëqind e gjashtëdhjetë e dy milion e shtatëqind e shtatëdhjetë 

e katër mijë e treqind e shtatëdhjetë e gjashtë) Lekë (pa TVSH); me nr reference  REF-16652-12-

29-2021. 

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 31.12.2021, Nr.192  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të 

mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë: 

 

1) “ZDRAVO” SHPK                                                               J84003411K                                       

  Emri i plotë i shoqërisë                           numri i NIPT-it    

  Vlera: 149,070,815  (njëqind e dyzet e nëntë  milion e shtatëdhjetemijë e tetëqind e 

pesëmbëdhjetë) lekë (pa TVSH)  

  

2)   “Gerti 1987”   shpk                                 L27606201D 

  Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it    

  

Vlera: 159,693,730  (njëqind e pesëdhjete e nënte milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e 

shtatëqind e tridhjete) lekë (pa TVSH)                                                          

 

3) “NELSA SHPK”                                        J71601012S 

  Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it    

  



 Vlera: 0  (zero) lekë (pa TVSH)                                                         

 

Nga pjesëmarrësit rezultojnë ofertues të skualifikuar : 

 

1) “NELSA SHPK”                                        J71601012S 

  Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it    

  

 Vlera: 0  (zero) lekë (pa TVSH)                                                         

 

 Arsyet e skualifikimit te OE “NELSA SHPK” : 

- OE nuk ka paraqitur asnje nga dokumentet e kerkuara ne SPE. OE nuk ka paraqitur oferte  

ekonomike 

 

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se operatorët ekonomik të mëposhtëm 

është identifikuar si të suksesshëm: 

 

1) “ZDRAVO” SHPK                                                               J84003411K                                       

  Emri i plotë i shoqërisë                           numri i NIPT-it  

   

  Vlera: 149,070,815  (njëqind e dyzet e nëntë  milion e shtatëdhjetemijë e tetëqind e 

pesëmbëdhjetë) lekë (pa TVSH)  

  

2)   “Gerti 1987”   shpk                                 L27606201D 

  Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it    

  

Vlera: 159,693,730  (njëqind e pesëdhjete e nënte milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e 

shtatëqind e tridhjete) lekë (pa TVSH)                                                          

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.03.2022 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  Ligjit 

Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”. 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 


